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Q10 HAKKINDAKİ 
GERÇEKLER

• Ubique (Latince) – her yerde.

• Ubiquinone - ubihinon veya Q10 koenzimi, neredeyse tüm canlı hücrelerde bulunan çok 
önemli bir bileşendir. Enerjinin aktif olarak üretilmesi için gereklidir.

• Q10 hücre enerjisinin üretilmesini destekler ve elektron taşıma zincirinde rol oynar: "motor"u 
çalıştırır ve "kablo" işlevini yerine getirir.

• Ubihinon olmadan oksijen hücrelerde emilemez. Canlı bir organizmadan tüm Q10 çıkarılırsa 
hücre içi solunumunun duracak olmasından ötürü organizma anında ölecektir.

• 1978 yılında (20 yıllık araştırmalardan sonra) biyokimya bilim insanı Peter Mitchell, Q10 
koenziminin organizma hücrelerindeki enerji dengesinde yeri doldurulamaz bir rol oynadığını 
kanıtladığı için Nobel ödülünü almıştır.

• Koenzim Q10, diğer antioksidanlardan farklı olarak organizmanın kendisi tarafından 
üretilmektedir. Ancak yaş ilerledikçe ve dış çevrenin olumsuz etkilerinden dolayı kendi Q10 
koenziminin biyosentezi azalır, fakat ona olan ihtiyaç ise tam aksine artar. Q10 seviyesinin 
düşmesi yaşlanma süreçlerinin hızlanmasına ve belirtilerinin artmasına neden olur.



TEMEL ÖZELLİKLERİ

STABİL BİYOYARARLANILABİLEN 
FORMDAKİ GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN Q10:

• Cildin hayati öneme sahip 
fonksiyonlarını yerine getirmesi için 
hücrelerdeki enerji üretimini 
aktifleştirir.
• Hücrelere oksijenin taşınmasını 
hızlandırır.
• Cildin derin katmanlarını hasarlardan, 
hücre zarlarını ise – UVA'nın sebep 
olduğu incelmeden korur.
• Ciltte kolajenin ve elastinin 
oluşmasını stimüle ederek 
kırışıklıkların ortaya çıkmasını önler, 
cildin yoğunluğunu, elastikiyetini ve 
esnekliğini arttırır.

ENDESSENCE KOMPLEKSİ İÇEREN YENİLEYİCİ KOZMETİK ÜRÜNLER



ENDESSENCE KOMPLEKSİ İÇEREN YENİLEYİCİ KOZMETİK ÜRÜNLER

Düşük molekül ağırlıklı hyaluronik̇ asiṫ:

• Cilt yenileme döngülerini optimize eder.

• Yapı liflerinin oluşma süreçlerini stimüle eder.

• Cildin derin katmanlarını nemlendirir.

• Cildin bütünlüğünü iyileştirir.

Macadamia yağı:

• Koruyucu tabakanın lipit dengesini 

normalleştirir, bütünlüğünü yeniden kazandırır.

• Cildi yumuşatır ve yatıştırır, tonusunu ve 

esnekliğini yeniden kazandırır.

TEMEL AKTİF BİLEŞENLER



YENİLEYİCİ YÜZ KREMİ

Q10 + hyalüronik asit + macadamia yağı + 
nar yağı yorgun ciltlere bakım ve güçlü 
yenileyici etki sağlar, cildi yumuşatır, 
kadifemsi kılar.

SONUÇ: kuruluk, 

pullanma ve yorgunluk 
belirtileri olmayan yoğun, 
esnek ve nemlendirilmiş
bir cilt.



Q10 İÇEREN YENİLEYİCİ ETKİLİ GÖZ KREMİ

Q10 + hyalüronik asit + macadamia yağı + ek bileşenler:

Arnika ekstresi ciltteki mikrosirkülasyonu ve lenf-drenaj işlevlerini ciddi 
ölçüde hızlandırır.  Ödemi azaltır, kılcal damarların güçlenmesine katkıda 
bulunur.

Şahin otu ile çayır papatyası ekstrelerinin kombinasyonu  koyu 
halkaların azalmasını sağlayan süreçleri aktifleştirir, sıvı fazlalıklarının 
atılmasını stimüle eder ve ciltte melanin oluşumunu azaltır.

SONUÇ:
• göz altındaki koyu halkalarda ve 
şişmelerde azalma
• dinlenmiş, nemlendirilmiş, esnek 
bir cilt



YÜZÜNDEKİ
YORGUNLUĞU SİL!

CİLDİNİ IŞILTI VE ENERJİ İLE 

DOYUR!
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